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 เรียน  ทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบลทายสำเภาที่เคารพทุกทาน 
  ตามที่คณะกรรมการการเล ือกตั ้งประจำองค การบร ิหาร      
สวนตำบลทายสำเภาประกาศกำหนดใหมีการเลือกตั ้งนายกองคการ
บริหารสวนตำบลทายสำเภาใหม ตามมาตรา ๑07 แหงพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พุทธศักราช ๒๕๖๒
ในวันอาทิตยที ่ ๒3 มกราคม ๒๕๖5 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง                 
ไดม ีมติเห็นชอบใหประกาศผลการเล ือกตั ้งนายกองค การบร ิหาร         
สวนตำบลทายสำเภาใหนายคมกฤต  คลิ้งเชื้อ เปนนายกองคการบริหาร
สวนตำบลทายสำเภาเมื่อวันที่  25 มกราคม ๒๕๖5  

บัดนี้ขาพเจา นายคมกฤต  คลิ้งเชื้อ นายกองคการบริหารสวน
ตำบลทายสำเภาไดกำหนดแนวนโยบายการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตำบลทายสำเภาที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข ซึ ่งสอดคลองกับบทบัญญัติ       
ของกฎหมายที ่กำหนดใหเปนอำนาจหนาที ่ของนายกองคการบริหาร     
สวนตำบลภายใตแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย          กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และตอบสนอง
ความตองการของพี่นองประชาชนในพื้นที ่ 
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ขาพเจาขอแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตำบล  

ทายสำเภา  เพื่อใหการพัฒนาในทุก ๆดานเปนไปอยางถูกตองและยั่งยืน 
ดังตอไปนี้ 

 1. นโยบายดานการเมืองและการบริหาร 
 1.1 เทิดทูนและรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตรยิ 

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขโดยการบริหารงานแบบมีสวนรวมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได 

1.2 ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย โดยเคารพเสียงสวนใหญ
ในสภา และรับฟงความคิดเห็นของทุกคน ทุกฝาย 

1.3 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกระจาย
อำนาจ สูชุมชนใหมีสวนรวมแกปญหาอยางเต็มที ่

1.4 ดำเนินการขับเคลื่อนทุกภารกิจเชิงบูรณาการณรวมกัน 
ระหวางสวนราชการกองงานตาง ๆ เพื ่อยกระดับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นภายใตกรอบแนวคิด การทำงาน
แบบทีม และเปดโอกาสการมีสวนรวมของผู นำฝายทองที ่  กำนัน 
ผู ใหญบาน กลุ ม อสม. ประชาชนทั่วไปรวมกันเสนอนโยบาย  รวม
ดำเนินงาน  และตรวจสอบการบริหารงานของ อบต.  บูรณาการการ
ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานราชการและองคกรเอกชนตางๆ ทั้งในพื้นที่
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

  2. นโยบายดานการบริหารงาน 

  2.1  การบริหารงานจะตองเปนไปดวยความซื่อสัตย สุจริต 
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยยึดหลัก “ธรรมาภิบาล”  
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  2.2  การบร ิหารงานบ ุคคลภายใต การม ีส วนรวมของ
ขาราชการทั้งหมด ทุกระดับ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมเปนที่ตั้ง 
ตามแนวทางในระบอบประชาธิปไตย และมีการกระจายอำนาจการ
บริหารจัดการ สามารถทำงานไดอยางคลองตัวและอิสระ ภายใตขอบเขต
อำนาจกฎหมายและประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมเปนสำคัญ 

   2.3  ดานการบริการประชาชน ดวยความรวดเร็ว คลองตัว 
ทันสมัย “การบริการทุกระบบจบที ่จ ุดเดียว”พัฒนาทักษะความรู
ความสามารถ การใชเทคโนโลยีเพื ่อการบริการที ่แมนยำ รวดเร็ว         
ภายใตสโลแกน “รักและศรัทธาประชาชน  ดุจดังคนในครอบครัว” 

  2.4  จัดตั้งศูนยราชการที่ทันสมัย ครบวงจร ประกอบดวย 
สำนักงาน ศาลาประชาคม ศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยถ ายทอด
เทคโนโลยี  ศูนย อพปร. สำนักงานฝายสภา อบต. 

  2.5 จัดทำโครงการ อบต.พบประชาชน มีหนวยแพทย
เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ  ใหบริการดานตางๆ แกประชาชน ทุกๆเดือน 

  2.6  โครงการหรืองานกอสรางตางๆขององคการบริหารสวน
ตำบลทายสำเภา ดำเนินการโดยอาศัยการจางแรงงาน คนงาน เครื่องจักร 
วัสดุอุปกรณ ที่มีอยูในพ้ืนที่ตำบลทายสำเภา เปนอันดับแรก เพื ่อลด
ภาวการณวางงานและเพ่ิมรายไดใหประชาชนในพื้นที ่

  2.7  จัดใหมีเครื่องมือการสื่อสาร ประชาสัมพันธ ผานระบบ
เสียงตามสายที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ ประชาชนไดเขาถึง
ขอมูลขาวสารตางๆอยางถูกตอง  ฉับไว  
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  2.8 พัฒนาบุคลากร ดวยการฝกอบรม และการศึกษาตอ ของ
สมาชิก อบต. และขาราชการและพนักงานทุกระดับ เพื่อยกระดับความรู
ความสามารถ และเพ่ิมศักยภาพการทำงานใหสูงขึ้น 

  3. นโยบายดานเศรษฐกิจและการสงเสริมอาชีพ 

  3.1 สงเสริมและพัฒนาอาชีพ  กลุมอาชีพตางๆ ตลอดถึงภูมิ
ปญญาทองถิ่น เพ่ือยกระดับรายไดใหกับประชาชนในชุมชน 

  3.2 สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ทั้งดานคุณภาพ
ผลผลิต  ราคา การตลาด การแปรรูป เพิ่มชองทางสรางอาชีพ  สราง
รายได มีการพึ่งพากันดานการประกอบอาชีพ ลดปจจัยการนำเขาจาก
ภายนอก และมีการจัดสรรงบประมาณใหกับกลุมอาชีพ 

  3.3  จัดใหมีศูนยถายทอดเทคโนโลยีในภาคการผลิต การแปรรูป  
การบริการ และการจัดจำหนาย เพื ่อใหทันตอสภาวการณแขงขันทาง
เศรษฐกิจในปจจุบัน  หรือการจัดสรรงบประมาณเพื่อแทรกแซงราคาสินคา 
กรณีมีความจำเปนหรือสินคาดานการเกษตรราคาตกต่ำ 

  3.4  สงเสริมกลุมอาชีพที ่มีความพรอมพัฒนาไปสูกิจการใน
รูปแบบวิสาหกิจชุมชน ตามแผนแมบทชุมชน 
  3.5 สงเสริมตลาดวิถีพื้นบาน สงเสริมอาชีพที่สอดคลองกับ
บริบทและความตองการของตลาด เชื่อมโยงเครือขายพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน  ใหเก ิดความเขมแข็ง มีทักษะวิเคราะหการตลาดที ่เทาทัน 
ความตองการของตลาดและสังคม เพื ่อการสรางงาน สรางรายได ให
เกิดขึ้นในตำบล 
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4.นโยบายดานการศึกษา 
4.1 จัดการศึกษาทุกระดับในทองถิ่น ใหบรรลุวัตถุประสงค

ทางการศึกษา เปดโอกาสใหเด็ก “คิดเปน ทำเปน แกปญหาเปน” 
4.2 สงเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 

3 ศูนย ใหมีความพรอมทั ้งดานอาคารสถานที่ สภาพแวดลอม ความ
ปลอดภัยและระบบการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อใหเด็ก
เติบโตอยางมีคุณภาพ 

4.3 ปรับปรุงประสิทธิภาพทางการศึกษา เด็กกอนวัยเรียน
เพื่อปูพื้นฐานใหเด็กไดเติบโตมีศักยภาพอยางเพียงพอในการรางรากฐาน
ใหเด็กไดดำเนินชีวิตไดอยางสมบูรณและมีคุณภาพที่ดีในอนาคต โดย
มุ งเนนการจัดการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณการเรียนรู และอาคาร
สถานที่ตางๆใหไดมาตรฐานพรอมในการพัฒนาความฉลาดทางดาน
สติปญญา(IQ) และความฉลาดทางดานอารมณ(EQ)ของเด็กควบคูกันไป 

4.4 จัดตั้งศูนยพัฒนาทักษะทางวิชาการ  โดยรวมกับโรงเรียน
ในพื้นที่สำหรับนักเรียนตองเตรียมความพรอมในการสอบเขาศึกษาตอ
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ในสถาบันที่มีชื่อเสียงตอไป 

4.4 “ศูนยภาษาชุมชน...ส ู สากล”จัดตั ้งศ ูนยการศึกษา 
ภาษาตางประเทศใหนักเรียน นักศึกษาและประชาชนในชุมชนที่สนใจ
จัดการเรียนการสอน การฝกอบรมพื้นฐานการใชภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน ใหสามารถมีทักษะในการ ฟง-พูด-อาน-เขียนไดในเบื้องตน 

4.5 สงเสริมสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและ
เนนใหนักเรียนไดบริโภคอาหารอยางเพียงพอและถูกตองตามหลัก
โภชนาการอยางตอเนื่อง 
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4.6 สนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการศึกษาใหทั่วถึงแกผูดวยโอกาสทางการศึกษา 
4.7 สนับสนุนทุกสถาบันการศึกษาในตำบลทายสำเภาใหมี

ความทันสมัยกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
4.8 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมนักเรียน

ของทุกโรงเรียนในตำบล โดยการจัดสรรงบประมาณดานนี ้ไวอยาง
เพียงพอและเหมาะสม 

4.9 สนับสนุนการศึกษาสำหรับเยาวชนในตำบลเพื ่อรับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะสาขาที ่สามารถออกมาทำ
ประโยชนใหแกสังคมและทองถิ่นไดโดยตรง 

4.10 สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน บทบาทสตรี ความ
เปนปกแผนของครอบครัว ความเข็มแข็งของชุมชน จัดและฝกอบรมให
เกิดความรูคูคุณธรรม 

4.11  จัดตั้งศูนยกลางการเรียนรู วัฒนธรรม ประเพณีตลอด
ถึงภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหเยาวชนไดตระหนักถึงคุณคาอันดีงามที่บรรพ
บุรุษสืบทอดกันมา 

4.12 จัดตั ้งศูนยกลางพบปะและแลกเปลี ่ยนความรู และ
ความคิดของเยาวชน ภายในตำบลทั้ง 13 หมูบานโดยการจัดคายพักแรม
เพื่อความรู ความรักและความสามัคคีเปนหมูคณะ 

4.13 จัดกิจกรรมรักการอาน เพื ่อเพิ ่มทักษะใหเด็กและ
เยาวชนมีความรูความสามารถในการอานมากยิ่งขึ้นโดยมีบุคลากรครูที่มี
อยูในตำบลเปนผูดำเนินแผนงาน 
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5. นโยบายดานศาสนา ศิลปะประเพณีและวัฒนธรรม 
5.1 สงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี เพื่อรักษาไวซึ่งความ

ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของตนเองอันนำมาซึ่งความสมัครสมาน
สามัคคีของชุมชนในทองถิ่นรักษาไวซึ่งภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อใหลูกหลาน
ไดเรียนรูและพัฒนาตอยอดความรูตอไป 

5.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเพณีวัฒนธรรม
และกิจกรรมทางศาสนาในทุกๆเทศกาล 

5.3 สงเสริมและสนับสนุนศูนยวัฒนธรรมประจำตำบลใหเปน
แหลงสืบคน เก็บรวบรวมดานศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อ
การเรยีนรูและการอนุรักษใหคงอยูสืบไป 

5.4 สงเสร ิมสนับสนุนใหเยาวชนภายในตำบลไดม ีการ
ฝกอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อเปนพื้นฐานทางดานจิตใจ  ใหเด็ก เยาวชนมี
คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตอยูในสังคม ไดอยางถูกทำนอง
คลองธรรม และสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติตนเปนคนดีอันสงผลใหสังคม
อยูอยางสงบสุข 

5.5 สงเสริมและสนับสนุน กิจกรรมตางๆที่ทางวัดตางๆจัดขึ้น
เพื่อเปนการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามใหคงอยูสืบไป  

5.6 สงเสริมและสนับสนุนศิลปะการแสดงของทองถิ่นทาย
สำเภาทางดานมโนราหและหนังตะลุงใหคงอยูและเจริญรุงเรืองมากยิ่งขึ้น  

6 นโยบายดานสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
6.1 สงเสริมคุณภาพชีวิตในกลุมแมและเด็ก กลุมผูปวยเรื้อรัง 

กลุมผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูปวยติดเตียง ผูปวยติดบาน ใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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6.2 จัดหารถพยาบาลเคลื่อนที่ระบบการแพทยฉุกเฉิน(EMS) เพ่ือ
รับสงคนเกิด คนเจ็บ คนตาย เพื ่อไวบริการประชาชนในตำบล ทั้งภายใน 
โรงพยาบาลในจังหวัดและโรงพยาบาลตางจังหวัดตลอด 24 ชั่วโมง  

6.3 สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณผานทางสถานีอนามัย
ประจำตำบลเพื ่อใหเจ าหนาที ่ (อสม.)ปฏิบ ัต ิงานไดคลองตัวด าน
สาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกใหกับประชาชนตำบลทายสำเภามีสุขภาพที่ดีขึ้น 

6.4 สงเสริมประชาชนมีสุขภาพดี โดยจัดใหมีการอบรมดาน
ความรูเรื่องการรักษาสุขภาพความเปนอยูอยางถูกสุขลักษณะ รูจักการ
เฝาระวังโรค และสามารถควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโรคตางๆ 

6.5 การจัดการขยะอยางเปนระบบและครบวงจร ตั้งแตจัดเก็บ
คัดแยก การกลบฝงหรือเผาอยางมีประสิทธิภาพเพื่อปองกันปญหามลพิษ 
รวมทั้งการจัดรถเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล ตลอดถึงเครื่องมือเครื่องใชและ
เจาหนาที่ดูแลและบำรุงรักษาและการจัดเก็บขยะโดยไมคั่งคาง 

6.6 จัดใหมีการอบรมความรูดานการปองกันยาเสพติดเพ่ือลด
ปญหายาเสพติดแพรระบาดในชุมชน 

6.7 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมและสราง
จิตสำนึกในการสงวน บำรุงรกัษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด ตลอดถึงคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

6.8 แกปญหาสิ่งแวดลอมโดยการปลูกตนไมตามถนนสาธารณะ
เพื่อปรับภูมิทัศนสำหรับประชาชนในการใชพื้นที่รวมกัน เปนสวนหยอม 
ลานสุขภาพ พักผอนหยอนใจเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

6.9 อนุรักษแหลงน้ำธรรมชาติและจัดหาพันธุปลาเพื่อปลอย
ลงสูแหลงน้ำตามธรรมชาต ิ
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7. นโยบายดานสวัสดิการสังคม 
7.1 สงเสริม สนับสนุนโรงเรียนผูสูงอายุสูโครงการ“ครูผูสูงวัย” 

เปดพื้นที่ใหผูสูงอายุไดเรยีนรูฝกทักษะและเทคนิคการสอนเลนกับหลาน
ใหเปน “คนด ีมีคุณธรรม มีความสุข” และรวมทำกิจกรรมกับเด็กปฐมวัย 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย สังกัด อบต.ทายสำเภา 

7.2 จัดสวัสดิการและอาชีพใหกับผูพิการ และครอบครวัผู
พิการโดยเรงดวนและตอเนื่อง 

7.3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จัดกองทุนสวัสดิการ
ตางๆเพื่อดูแลเด็กเล็ก กลุมสตรี ผูดอยโอกาสทางสังคม สงเคราะหผูยากไร
และผูสูงอายุที่ขาดการอุปการะเลี้ยงดู กองทุนฌาปนกิจตำบล จัดหาและ
สนับสนุนการศึกษาแกบุตรหลานในตำบล 

7.4 จัดให ม ีศ ูนย กลางจ ัดหางานสำหรับนักศ ึกษาและ
ประชาชนทั่วไปที่ยังตกคางไมมีงานทำ  

7.5 จัดใหมีศูนยรับปรึกษาปญหาตางๆและการอบรมสัมมนา
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องตนที่ประชาชนควรทราบ และ
จัดใหมีทีมกฎหมายประจำตำบลเพื่อคอยใหคำปรึกษา แนะนำ ไกลเกลี่ย
และชวยเหลือประชาชนในตำบล เพื่อความเปนธรรมในสังคม และและ
แนวทางการแกไขปญหาของสังคมที่ตรงจุด เพ่ือลดปญหาทางดานสังคม 

7.6 จัดตั้งศูนยรับฝากเลี้ยงเด็กออนประจำตำบล เพื่อใหพอ
แมไดออกไปประกอบอาชีพ   

7.7 ประสานงานหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือ
สนับสนุนงบประมาณในดานสวัสดิการของประชาชนอยางทั่วถึง 
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8 นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
8.1 พัฒนาโครงสร างพ ื ้นฐานด านสาธารณูปโภคให

สอดคลองกับผังเมืองภายใตหลักคิด “น้ำไหล ไฟสวาง ทางสะดวก”
ปรับปรุงผิวการจราจรใหอยูในสภาพดีพรอมใชสัญจรไปมา ไมใหเปนหลุม
เปนบอ 

8.2 ประสานหนวยงานราชการอื ่นโดยการขอสนับสนุน
งบประมาณ เครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนถึงผูปฏิบัติงานที่มีความ
ชำนาญในการกอสรางสาธารณูปโภคในดานตางๆ ทั้งการกอสราง ปรับปรุง 
ซอมแซม โครงสรางพื้นฐานใหกระจายทั่วทุกพ้ืนที่ในตำบลทายสำเภา  

8.3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จัดระบบดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการภายในตำบล  อยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึงเทาเทยีม
กัน ไดแก การคมนาคมขนสง ระบบระบายน้ำ ระบบประปา จัดระบบ
การกำจัดขยะ ระบบไฟฟาหมู บ านและทางสาธารณะ ระบบน้ำเพื่อ
การเกษตร ระบบการปองกันน้ำทวมโดยคำนึงถึงวัตถุประสงคและความ
ตองการของประชาชนเปนสำคัญ  

8.4 ปรับปรุงและกอสรางเสนทางสายหลักเปนผิวจราจร
แบบราดยางและคอนกรีตและถนนทุกสายตองมีไหลทางกวางไดขนาด
ตามมาตรฐาน 

8.6 กอสรางระบบประปาหมูบานใหครอบคลุมถึงทุกหมูบาน 
ขยายประปาใหไดใชน้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภคทุกคนเรือน 

8.7 ขยายเขตไฟฟาใหมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน และติดตั้งไฟ
สองทางบริเวณเขตชุมชนและถนนสาธารณะ  

8.8 การจัดการแกปญหาน้ำทวม - น้ำแลงอยางเปนระบบ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ(บริเวณนบรอ คลองเสาธง) เพ่ือผันน้ำ 
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ชวยเหลือเกษตรกรในยามเกิดภัยแลง  ขุดลอก เหมือง-ฝาย และขุดลอกที่
กักเก็บน้ำเพ่ือรองรบัน้ำเอาไวใหเกษตรกรใชในหนาแลง 

8.9 ปรับปรุงภูมิทัศนของถนนภายในหมูบานทั้งตำบลให
สะอาดและเปนระเบียบเรยีบรอยเพื่อความปลอดภัยในการใชถนน   

9. นโยบายดานกีฬา นันทนาการและการทองเที่ยว 
9.1 จัดตั้งศูนยเยาวชนใหเยาวชนไดพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณและจัดใหมีกิจกรรมนันทนาการตางๆเชิงสรางสรรคเปน
ประจำและตอเนื่อง  

9.2 สงเสริมการจัดกิจกรรมดานศิลปะการแสดง และดนตรี
ทั้งพื้นบานและสากลมีวงดนตรีประจำตำบล ทั้งวงดนตรีลูกทุงและวง
สตริง เพ่ือเปดโอกาสใหเยาวชน   ทั้งชายและหญิงไดแสดงความสามารถ
ในการเลนดนตรี การรอง การเตน อันจะเปนการสงเสริมใหเยาวชนรูจัก
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและเปนการสรางรายไดอีกทางหนึ่งดวย 

9.3 จัดใหมีลานกีฬา พรอมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณกีฬา ไวสำหรับ
ใชออกกำลังกายไวประจำลานกีฬาทั้ง 13 หมูบาน 

9.4 สงเสริมกิจกรรมมวยไทย จัดอบรมและฝกทักษะกีฬา
มวยไทย เพื่อฝกหัดเด็กและเยาวชนหันมาสนใจกีฬามวย เปนการใชเวลา
วางใหเปนประโยชนและยึดเปนอาชีพไดในอนาคต 

9.5 สงเสริมใหประชาชนรักสุขภาพดวยการออกกำลังกาย 
เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ดวยการนำ ศิลปะทารํามโนราหมา
ประยุกตและการเตนแอโรบิค 

9.6 จัดสรางสระวายน้ำประจำตำบล เพื ่อฝกใหเด็กและ
เยาวชนไดมีทักษะ มีความชำนาญในการวายน้ำเปนการออกกำลังกาย
และความเพลิดเพลินโดยจัดใหมีทีมครูไวคอยฝกสอน ควบคุม ดูแลอยางใกลชิด 
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9.7 จัดใหมีกิจกรรมกีฬาใหกับประชาชนภายในตำบล โดย
จัดแบงประเภทกีฬาหลากหลายรูปแบบ ทั้งกีฬาแบบพื้นบานและกีฬา
แบบสากล โดยเนนหนักถึงความสนุกสนานและความสมัครสมาน สามัคคี
เปนหลัก 

9.8 จัดใหมีกิจกรรมกีฬารวมกันระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใกลเคียง และหนวยงานตางๆของภาครัฐและเยาวชน เพื่อเชื่อม
ความสัมพันธระหวางหนวยงานตางๆ 

9.9 สงเสริมและสนับสนุนในความสามารถของบุคคลหรือทีม
ที่มีความสามารถทางดานกีฬา เพื่อมุงสูความสำเร็จในทุกระดับ สูความ
เปนเลิศทางดานกีฬาในระดับอาชีพ 

9.10 จัดหาและพัฒนาที่ดินสาธารณะของหมูบานที่รกราง
วางเปลา เพื่อปรับปรุงใหเปนสวนหยอมสาธารณะไวสำหรับพักผอน
หยอนใจสามารถขยายเปนแหลงทองเที่ยวในโอกาสตอไป 

9.11 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคคลทั้งภายในและภายนอก
เขามาทองเที่ยวในตำบลทายสำเภาใหมากขึ้น เพื่อการเขามาเยี่ยมชมวิถี
ชีวิตของชาวสวนผลไมและของดีคูบานคูเมืองของตำบลทายสำเภาภายใต
เทศกาล“กินผลไม ไหวพอทาน(คลิ้ง,พัฒน)  และจัดใหตลอดริมคลองเสาธง  
บริเวณบานทาสาร และบานปาตอ เปนแหลงหาซื ้อสินคาของฝาก      
จากชาวสวน เพ่ือเปนการประชาสัมพันธตำบล และชาวสวนผลไมมีรายได
เพิ่มขึ้นจากการจำหนายผลผลิตทางการเกษตร                 สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  โดยเปดโอกาสใหชาวสวนผลไม  ใหบริการบานพัก
แบบโฮมสเตย(Home Stay) และเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวเขาชางสี 
แหลงทองเที่ยวแหงใหมของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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10. นโยบายดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
10.1 สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั ้งและฟ นฟูชุด(ชรบ.) 

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนชุด(อปพร.) เพื่อเปนกำลังสนับสนุน
เจาหนาที่รัฐ  เพ่ือดูแลความปลอดภัยแกประชาชน 

10.2 สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขต
ชุมชน เพื่อสรางความอุนใจและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

10.3 สงเสริมและประสานความรวมมือกับสวนราชการ 
หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคกรที่เกี่ยวของในการเตรียมความพรอม
ในการปองกันภัยและการชวยเหลือผูประสบภัย 

10.4 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนและ
จัดตั้งชุดเฉพาะกิจอาสากูภัยใหเกิดขึ้นทั้ง 13 หมูบาน เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนยามเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินและจัดตั้งศูนยรับแจงเหตุชวยเหลือ
ฉุกเฉินระบบสายดวนตลอด 24 ชั่วโมง 

10.5 จัดหาเครื ่องมือที ่ท ันสมัย เชน เรือทองแบน วิทยุ
สื่อสาร อุปกรณชวยชีวิตฉุกเฉิน ไวประจำบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยง และการ
ประสานไฟฟาเพื่อขอสนับสนุนเครื่องปนไฟ (ในกรณีไฟฟาดับ) 

10.6 จัดสรางศูนย อปพร.ของตำบล และมีปอมยามทุก
จุดสำคัญพรอมทั้งจัดชุดเฝาระวังรักษาความปลอดภัยผสมระหวางตำรวจ 
อปพร. ตำรวจชุมชน ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง 13 หมูบาน เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

 
นายคมกฤต  คลิ้งเชื้อ 

นายกองคการบริหารสวนตำบลทายสำเภา 

“ ฟงทุกเสียง ใสใจทุกปญหา พัฒนาแบบมีสวนรวม” 



 


